Itinerari turístic per la ciutat de Balaguer
Dirigit a totes aquells visitants i/o grups que visiten la ciutat pel seu propi compte.

Proposem iniciar el recorregut a la plaça del Mercadal, centre neuràlgic de la vila, on
es pot deixar el vehicle.
Al vestíbul de l’Ajuntament (pl. Mercadal, 1) trobareu el Mural dels Comtes d’Urgell,
pintat l’any 1971 per Jaume Minguell Miret mereixedor d’ésser contemplat ja que en
l’obra es representen diversos comtes d’Urgell que vàren viure a la ciutat de Balaguer.
Si ho desitgeu podeu visitar l'Oficina Municipal de Turisme, situada a l'edifici del
Museu de la Noguera el qual està localitzat molt a prop vostre, endinsant-vos pel
carrer del barri nou, antiga jueria, a la plaça dels Comtes d'Urgell, núm. 5.

Tornant a la Plaça Mercadal, aquest cop ho podeu fer pel carrer Miracle, on també
podeu visitar l'església del mateix nom que acull la compatrona de la ciutat i que fou

l'antiga sinagoga dels jueus. Dirigiu-vos cap al carrer de la Botera i enfileu-vos per
aquest costerut carrer fins que topareu amb el Portal del Gel, antiga porta de la muralla
medieval.

Tombant a l'esquerra, veureu una torre d'accés que us conduirà fins a la muralla i tot
passejant a cosat i costat gaudireu d'una fabulosa panoràmica de l'antiga ciutat
medieval amb els seus carrer i passatges, costeruts i estrets que donen identitat al
nostre nucli històric, de formació àrab.

La muralla gòtica us conduirà pel costat de la dreta a l'antic observatori de la Guerra
Civil anomenat popularment com a "Torre del Bombo" o Torre Blanca i si us dirigiu a
l'altre costat, a l'esquerra arribareu davant mateix de l'Esglèsia de Santa Maria,
col⋅legiata gòtica d'una sola nau, que atrau per la seva sobrietat i majestuositat. Al
vestíbul de l'església hi trobareu un Punt d'informació sobre el monument.

Després de visitar-la podreu seguir el recorregut baixant pels diferents carrerons del
centre històric*, o bé agafar el vial dels Arços que us conduirà directament cap a l’altre
turó presidit pel Santuari del Sant Crist.

*Aquest és el primer itinerari proposat. Torneu pel carrer d'Avall fins a la plaça del
Mercadal.
Si sou valents i teniu ganes de caminar, podeu seguir el recorregut per la part baixa
dins el centre històric passant per la Reguereta (radera farmàcia March), un dels antics
safarejos de la ciutat, i seguir cap a la plaça de Sant Salvador, on podreu veure les
restes de l'antiga Església de Sant Salvador, que fou Mesquita. Des d'aquest punt
també podreu seguir dues direccions:

1) Si us agrada endinsar-vos per la part més antiga, seguiu cap al carrer del Torrent,
on travessareu un altre portal de l'antiga muralla, és el portal del Torrent, portal que fou
restaurat l'any 1987 i reforçat amb un bigam de ferro. Si ho desitgeu podeu tombar a
l'esquerra i seguir pel popularment conegut "Barranc dels Rucs", que condueix
directament al Parc arqueològic del Pla d'Almatà. Davant mateix de les restes
arqueològiques de l'antiga ciutat islàmica hi trobareu el Parc del Reial, una fabulosa
zona verda per gaudir de la vegetació i la tranquil⋅litat que s'hi respira.

Si seguiu recte pel carrer del Torrent, arribareu fins al carrer del Castell Formòs, que

us deixarà just a l'entrada de les restes del Castell que fou antiga Suda i posterior
residència dels Comtes d'Urgell. Just al davant, hi trobareu el Santuari del Sant Crist,
antiga Mesquita Major dels sarraïns on s'hi venera la imatge del patró de la ciutat; el
Sant Crist de Balaguer i que és la gran devoció dels balaguerins. Tocant al santuari,
podreu gaudir d'una zona verda d'esplai i esbarjo, amb taules i bancs de fusta, per si
es vol fer algun àpat, i gronxadors per si aneu acompanyats dels vostres fills.

2) En cas que preferiu passejar per un espai verd, acompanyats per la serenor del riu,
podeu agafar, des de la Plaça de Sant Salvador, la plaça del Jutge i tombar cap el
carrer del Pont, un dels carrers més emblemàtics de la nostra ciutat, que s'emmiralla
en les aigües del Segre i ofereix una imatge de postal. Veureu, tot passant el Pont de
Sant Miquel, el pont més antic de la ciutat. I si seguiu cap a la carretera de tremp, a la
vostra esquerra hi veureu la muntanya del Santuari, plena de flors i vegetació, que
convida a pujar-hi tot passejant. Un cop arribeu a dalt, trobareu a la vostra esquerra les
restes del Castell Formós i a la dreta l'inconfusible Santuari del Sant Crist, del quals ja
n'hem parlat en el primer recorregut. Un cop recuperades les forces, podeu tornar a
baixar per la mateixa muntanya i tornar cap al punt de l'inici del recorregut, la plaça del
Mercadal, aquest cop agafant el carrer del Pont, enllaçant cap al carrer de la Banqueta
i abans d'arribar al Pont Nou, tombant cap a la dreta, cap al Passatge Gaspar de
Portolà, que us deixarà a la plaça del Mercadal.

Cal esmentar que a la part nova de la ciutat, tocant gairebé al Pont de Sant Miquel, hi
ha el convent de Sant Domènec, que es compon d'una església i un meravellós
claustre d'estil gòtic català mereixedor d'ésser visitat.
I al costat de la residència observareu també, davant el riu, un antic molí fariner, el
Molí de l’Esquerrà reconvertit en el Centre d’Interpretació de l’Or del Segre (Avda.
Comte Jaume d’Urgell, 12) on podreu descubrir el recorregut per la historia de
l’explotació de l’or al riu Segre i a més podeu posar en pràctica l’autèntica experiencia
dels buscadors d’or.

